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RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 454 § 1 oraz art. 419 § 2, w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późno zm.!') uchwala się, co następuje:

§ l. Ustala się podział powiatu nowodworskiego na okręgi wyborcze zgodnie
z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Na ustalenia dokonane uchwałą zainteresowanej radzie gminy, a także wyborcom
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego
w Warszawie w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.

§3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w każdej
gminie powiatu nowodworskiego oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Po jednym
egzemplarzu uchwały przesyła się niezwłocznie każdej radzie gminy położonej na obszarze
powiatu nowodworskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Warszawie.

§ 4. Uchwała podlega
Mazowieckiego.

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kancelaria Radców Prawnych
J. Neścior i Z. \~ński S.C. w Pułtusku
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prawitik

llZmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94,1poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 iNr 217, poz. 1281,
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.
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Załącznik: PODZIAŁ POWIATU NOWODWORSKIEGO NA OKRĘGI
WYBORCZE

NR OKRĘGU GRANICE OKRĘGU LICZBA RADNYCH
WYBIERANYCH W OKREGU

I gmina Nowy Dwór Mazowiecki 7

IJ[ gmina Nasielsk 5

III gmina Pomiechówek i gmina Zakroczym 3

IV gmina Czosnów i gmina Leonein 4



UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art. 454 § 1 - § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
w celu przeprowadzenia wyborów powiat dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem
wyborczym jest jedna gmina. W celu tworzenia okręgów możliwe jest łączenie gmin tylko
w przypadku, gdy liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy
przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby mniej niż 3.

Zarządzeniem nr 93 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych
w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m. st. Warszawy, Wojewoda
Mazowiecki ustalił, że do Rady Powiatu Nowodworskiego wybieranych jest 19 radnych.

Art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy stanowi iż, do wyborów do rad
powiatów w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 11 stosuje się odpowiednio przepisy
rozdziału 10 dotyczące wyborów do rad w miastach na prawach powiatu.

W rozdziale 11 Kodeksu wyborczego - "Przepisy szczególne dotyczqce wyborów do rad
powiatów" nie uregulowano sposobu wyliczania normy przedstawicielstwa dla okręgów oraz
dokonywania podziału mandatów na poszczególne okręgi, w związku z tym w sprawach tych
ma zastosowanie przepisy art. 419 § 2 znajdujący się w rozdziale 10 Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z ww. przepisem ustalono podział powiatu nowodworskiego na okręgi wyborcze
według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców
powiatu nowodworskiego przez liczbę radnych wybieranych do Rady Powiatu
Nowodworskiego :

Liczba mieszkańców powiatu 77512
Liczba radnych 19

4080

Przy ustalaniu podziału powiatu nowodworskiego na okręgi wyborcze uwzględniono liczbę
mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gmin wchodzących w skład powiat na
koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi
wyborcze (pkt 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie
wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi
wyborcze), tj. na dzień 31 marca 2014 r.

W celu tworzenia okręgów, zgodnie z dyrektywą art. 454 § 3 Kodeksu wyborczego,
dokonano połączenia gmin Pomiechówek i Zakroczym oraz Czosnów i Leoncin, w których
liczba radnych przypadająca na gminę, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów,
wynosiła mniej niż 3:

Gmina Liczba mieszkańców Liczba radnych
w gminie przypadajqca na gminę

Nowy Dwór Mazowiecki 27414 (6,V2) 7
Nasielsk 19706 (4,~3) 5
Pomiechówek 8836 (2,J7) 2
Zakroczym 6219 (1,52) 2
Czosnów 9799 (2,~0) 2
Leoncin 5538 (1,36) 1



Dla ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgu liczbę mieszkańców w okręgu
podzielono przez jednolitą normę przedstawicielstwa z uwzględnieniem następujących zasad
określonych w przepisie powołanego powyżej art. 419 Kodeksu wyborczego:

1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od
1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrąglono w górę do
liczby całkowitej;

2) w związku z tym, że po wyliczeniu mandatów zgodnie z punktem 1 liczba radnych
wybieranych w okręgach przewyższała o 1 liczbę wynikającą z art. 373 Kodeksu
wyborczego, mandaty nadwyżkowe odjęto w okręgu wyborczym nr III, w którym
norma przedstawicielstwa była najmniej sza.

Wyliczenie liczby mandatów przypadających na poszczególne okręgi wyborcze:

Nr okręgu Liczba mieszkańców Norma przedstawicielstwa Liczba mandatów
w okręgu w okręgu w okręgu

I 27414 6,72 7
II 19706 4,83 5
III 15055 3,69 3
IV 15337 3,77 4

W związku z powyższym, podziału powiatu nowodworskiego na okręgi oraz ustalenia liczby
radnych wybieranych w poszczególnych okręgach należało dokonać jak w treści uchwały.


